ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Straja, dl. Juravle Mlhai înregistrată sub nr. 816 din
09.02.2018;
- Dispoziţia primarului nr. 26 din 13.02.2017 privind desemnarea doamnei Horvat Marioara, inspector
de specialitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca persoană responsabilă pentru îndeplinirea
atribuţiilor specifice atribuirii contractelor de achiziţie publică;
- Hotărârea nr
din
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul
2018, poz
din Anexa nr. 1;
în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (6) din HGR nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrubuirea contractuluu de achiziţie publică/acordul uicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
în temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
A r t . l . Se aprobă achiziţionarea serviciilor de consultanţă în domeniul achiţiilor publice, denumite
servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii autorităţii contractante - Comuna Straja - în domeniul
achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului
de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în
achiziţiile publice, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea
procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Straja să încheie şi să semneze contractul având ca obiect
serviciile prevăzute la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările
ulterioare şi în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie, fără a depăşi suma de 20.000
iei/an bugetar.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Primarul comunei Straja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primarul comunei
Compartimentul financiar-contabil
Afişare publică

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
Nr. 816 din 09.02.2018

E X P U N E R E DE
MOTIVE
ia proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţa în
domeniul achiziţiilor publice

La nivelul Primăriei comunei Straja activitatea în domeniul achiziţiilor publice este îndeplinită de către
un salariat cu atribuţii delegate din aparatul de specialitate al primarului desemnat prin Dispoziţia primarului
nr. 26 din 13.02.2017, postul de expert în achiziţii publice fiind vacant.
întrucât acest segment de activitate este unul vast, care presupune parcurgerea mal multor etape în
procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, consider necesar şi oportun achiziţionarea serviciilor
de consultanţă în acest domeniu, care va sprijini în mod semnificativ activitatea persoanei desemnate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Primăria comunei Straja a obţinut finanţare pentru un proiect de investiţii prin Programul National de
Dezvoltare Locală, 2017 - 2020, iar prin adresa nr. 89737 din 19.07.2017, MDRAPFE comunică primăriei
demersurile necesare în vederea încheierii contractului de finanţare.
Achiziţionarea serviciilor de consultată în domeniul achiziţiilor publice se face în conformitate cu
dispoziţiile art. 2 alin. (6) din HGR nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publicecu modificările şi completările ulterioare, iar atribuirea contractului cu acest obiect este
imediat necesară şi oportună pentru ca persoana desemnată din cadrul primăriei să beneficieze de sprijinul
unei firme specializate.
" (6) în aplicarea prevederilor prezentului articol, autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a
achiziţiona servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii
activităpi compartimentului
intern specializat în domeniu! achiziţiilor, precum şi pentru
elaborarea
documentelor/documentaţiilor
necesare parcurgerii etapelor procesului de achizipe publică şi/sau pentru
implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând toate etapele,
de ia planificarea/pregătirea
procesului,
organizarea/aplicarea
procedurii
de atribuire şi până ia
executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu
activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea contestapiior".
Din angajamentele anterioare având ca obiect servicii de consultată în domeniul achiziţiilor publice,
valoarea estimativă a contractului este de 20.000 lei/an. Fondurile sunt prevăzute în buget.
Contractul va fi încheiat în limita prevederilor bugetare aprobate.
Un astfel de proiect a mai fost supus dezbaterii consiliului local în şedinţele din 27.06.2017,
31.07.2017, 08.09.2017, 30.10.2017 şi 18.12.2017, însă a fost respins şi adus la cunostintă publică, conform
Proceselor-verbal de afişare nr. 1117 din 01.03.2017, nr. 4610 din 25.08.2017, nr. 5563 din 27.09.2017.
Având în vedere acestea, solicit dezbaterea proiectului în procedură de urgenţă, conform art. 7 alin.
(13) din Legea nr. 52/2003, republicată.
Fondurile necesare contractului sunt asigurate în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.
Având în vedere acestea, propun aprobarea proiectului de hotărâre.

PRIMAR,

